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Inledning

Den här handboken behandlar användning och underhåll av din Hookmaster. Den innehåller
viktig information för din egen och omgivningens säkerhet.

JOAB:sprodukter kännetecknasavhög säkerhet, driftsäkerhet och lång livslängd. För att
kunna utnyttja din Hookmaster optimalt rekommenderar vi att du noga läser igenom
handboken.

Handboken innehåller också information rörande felsökning, smörjning och service avdin Hook-
master. Handboken utgår endast från originalmonterad utrustning. För extrautrustning eller
tillvalsutrustning hänvisar vi till respektive leverantörers handböcker.

JOAB frånsäger sig ansvaret för konsekvenser som uppstår på grund av icke fack-
mannamässigt utförda arbeten. Gör aldrig någramodifieringar avdin Hookmaster, eftersom
det kan påverka dess strukturella egenskaper. Ommodifiering krävs, rådfråga alltid JOAB först.

När din Hookmaster levereras, kontrollera att den är oskadad och fungerar korrekt. Om inte,
kontakta JOAB, din återförsäljare eller annan leverantör.

Tekniska data, konstruktioner och illustrationer som finns i handboken är inte bindande. JOAB
AB förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregåendemeddelande.

För alla lastväxlare som säljs i Sverige gäller allmänna leveransbestämmelser.

För vissa leveranser medföljer en CDmed utbildningsmaterial. Den är avsedd att övergripande
beskriva handhavandet av JOAB:sprodukter, som lastväxlare, liftdumper och Hookmaster.

Kom ihåg att operatören alltid är ansvarig för hanteringen avHookmastern.

© JOAB AB
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Om Hookmastern

JOAB:s lastväxlare är universella. De är inte
märkesbundna, utan kan installeraspå och
användas tillsammansmed fordon från alla for-
donstillverkare. Förutsättningen är dockalltid
att fordonet är avsett och byggt för att använ-
dasmed lastväxlare.

Kontrollera alltid att fordonet har lämpligt
axelavstånd och lämplig total hjulbas.

JOAB:sHookmasters är avsedda att trans-
portera olika typer av flak som är tillverkade
enligt svensk standard SS 3021.

Typexempel på sådana är dumperkorgar, flata
rullflak och tankar, så som visaspå bilderna.

Installation av lastväxlare på ett fordon som inte
är speciellt konstruerat för detta medför ökad
risk för överbelastning av fordonet.

Detta kan leda till haverier och olyckor med
allvarlig personskada och/eller egen-
domsskada.
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Avsedd och korrekt användning
Felaktig eller ej avsedd användning av JOAB:sprodukter kan leda till såvälmaterialutmattning
som onormalt stort slitage på hydraulsystemet och dess komponenter. Produktlivslängden
förkortas och haverier kan inträffa.

Kör alltid Hookmastern i infällt läge även vid
korta sträckor.

Använd inte Hookmastern till annat än
vad den är avsedd för.

Backa alltid rakt mot flaket. Tvinga inte Hookmastern att lyfta
utöver angivna specifikationer.

Om flaket sitter fast, var försiktig! Det är
lätt att du kan skada Hookmastern.

2
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Huvudkomponenter
Hookmasterns konstruktion består av kälke, tippram, krokpelare, tippcylinder och lyftkrok som
är tillverkade avhöghållfasthetsstål samt hjälplyftcylinder för att underlätta tippmomentet.

A. Krokpelare
B. Kälke
C. Tippram
D. Hydraullås
E. Tippcylinder
F. Hjälpcylinder

3

Om Hookmastern | Huvudkomponenter

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



Låsanordningar (tillval)
OmHookmastern är extrautrustadmed
utvändig hydraullåsning, är det viktigt att flaken
har uttag i rullflaksramen. Om inte – körs flaken
osäkrade!

Tillverkarskylt
Alla lastväxlare har en tillverkarskylt Inform-
ationen på skylten ska alltid uppges vid reklam-
ation eller vid reservdelsbeställning hos JOAB.

Lastväxlarens tillverkningsnummer är angivet
inte bara på tillverkarskylten, utan är dessutom
präglat på cylindertvärbalken, se bild.

Konstruktion
JOAB:sprodukter är utsätts för hårda påkän-
ningar ochmåste därför vara noga gen-
omtänkta och avmycket hög kvalitet. Alla
JOAB:s komponenter och konstruktioner gen-
omgår omfattande tester. Vi använder dat-
orsimuleringar för att hitta och eliminera svaga
punkter och fastställa lastkapacitet och
livslängd för alla komponenter.

4
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Allt utvecklings- och konstruktionsarbete och all
tillverkning utförs av JOAB. Vi är ISO9001- och
ISO14001-certifierade.

En stor del av vår produktion är automatiserad.
Detta säkerställer hög kvalitet i tillverkning-
sprocessen.

JOAB:s lackeringsanläggning uppfyller alla
tillämpligamiljökrav.

5
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Flakstandard

Användning av flak som inte överensstämmer med standard SS 3021 kanmedföra
personskada och/eller miljöskada. JOABpåtar sig inget ansvar för konsekvenser
som uppstått när flak som inte överensstämmer med standard SS 3021 använts.

JOAB:s lastväxlare är avsedda för hantering av flak som överensstämmer med den svenska
standarden SS3021. Nedan visasnågra avde viktigare kraven iSS 3021.

Invändigamåsvingar som fixerasmot flakra-
mens vinkeljärn.

Uttag på rullflaksramen för hydraullås.

Hål i balk för fixering av flak på släp. (Gäller ej
Hookmaster).

Anpassning för lås av flakramenmed spjut

Flakramen skall vara utrustadmed en
stoppbalk som stoppar ramen framåt.

Invändiga hål i längdbalkarna för låsning på
släp.
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Säkerhet

Beakta alla säkerhetsvarningar. Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och
olyckor med allvarlig personskada och/eller egendomsskada. Mer information om varn-
ingsdekaler på fordonet finns i avsnittet "Varningar", på sidan 47 .

All personal som skamanövrera lastväxlarenmåste läsa och beakta alla varningar i denna hand-
bokoch på själva lastväxlaren.

Före varje arbetsdagsbörjan ska lastväxlaren
inspekteras för att säkerställa att inga främ-
mande föremål finnsmellan lastväxlarens rör-
liga delar.

Kontrollera att fordonet står på horisontellt och
stabilt underlag innanmanövrering av
lastväxlaren påbörjas. I annat fall kan fordonet
bli snedbelastat och välta.

Vältningsrisk föreligger om fordonet lutar två
grader eller mer.

Tillse alltid att kroken, som lyfter iHook-
masternsögla, har tagit rätt och kontrol- lera
att denna är låst. Kontrollera varje gång du
hämtar ett flak, att lyftbygeln på flaket inte är
skadad.

Manövrera inte lastbilenmedHookmastern i
upptippat läge på grund av risken att kollidera
med luftburna elledningar eller liknande. Des-
sutom är risken stor för vältning!
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Försök inte tippa, lyfta, lasta eller lasta av flak
om inte fordonets samtliga lyftbara axlar är
sänkta. Samtliga lyftbara axlar, om fordonet
har sådana, ska vara sänkta när lastväxlaren
manövreras.

Gör aldrig någramodifieringar av lastväxlaren, eftersom det kan påverka dess strukturella
egenskaper. Ommodifiering krävs, rådfråga alltid JOAB först.

Nödkörning
OBS! Vid nödkörning av lastväxlaren är säkerhetssystemet urkopplat. Iakttag stor för-
siktighet! När säkerhetssystemet är urkopplat är risken för personskada och skada
på lastväxlarenmycket stor. Använd därför inte nödkörningssystemet om du inte är
till fullo insatt i dess funktion och egenskaper.

Vid fel på lastväxlarensmanöversystem är det
möjligt att manövrera lastväxlaren direkt på
ventilblocket, se vidstående bild. För detta
ändamålmedföljer en nödmanövreringsspak
vid leverans. Spaken förvarasnormalt i
förardörren.

Vidminsta tveksamhet rörande nöd-
manövrering, rådfråga JOAB innan nöd-
manövrering påbörjas.

10
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Drift – elmanöversystem

I detta kapitel beskrivs drift och handhavande av lastväxlaremed enbart elektrisk manövrer-
ing. För information om luftmanövrerade lastväxlare, se "Drift – pneumatiskamanöversystem",
på sidan 19 .

Lastväxlaren kanmanövrerasmed ett manöverdonmonterat i fordonets förarhytt, eller med ett
fjärrmanöverdon (radiostyrning). Fjärrmanöverdon är tillval. Mer information finns i "Fjär-
rmanöverdon", på sidan 23 .

Elmanövrerade system har enmanöverpanelmed integreradmanöverspak, kallad CBW-
manöverdon. I pnuematiska system sker indikering på lysdioddisplayochmanöverspaken är en
separat enhet. För mer information omCBW-manöverdonet, se nedan. För mer information
om pnuematiska system, se "Drift – pneumatiskamanöversystem", på sidan 19 .

CBW controller
Som framgår avbilden har CBW-manöverdonet
både displayochmanöverspak, och det används för
att styra lastväxlarens samtliga funktioner.

Vissa funktioner, till exempelmanövrering av
hydraulpumpen, kan installeras i fordonets instru-
mentpanel, antingen tillsammansmed eller separat
från CBW-manöverdonet, efter önskemål.

CBW-manöverdonet har nedanstående huvud-
delar.

1. Nödstopp

2. Manöverpanel

3. Manöverspak

4. Fäste

5. Låsskruv för display

Nödstoppknappen ska användas i nödsituationer. När nödstoppknappen trycks in, stoppasalla
lastväxlarfunktioner som kan orsaka personskada. För att återuppta driftenmåste systemet
startas om.

CBW-manöverdonetsmanöverpanel har en 2,8-tums färgdisplay som kan konfigureras. Dis-
playen kan visa fem olika konfigurerbara displaybilder. Varje displaybild kan ha sexanvänd-
ardefinierade funktioner, till exempel att tända och släcka belysningen. Mer information finns i
"Displaybilder", på sidan 13 .
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Medmanöverspakenmanövreras lastväxlarensgrundfunktioner, till exempel tippning. För mer
information ommanöverspakens funktion, se "Manöverspaksfunktioner", på sidan 15 .

Fästet används för att monteramanöverdonet i förarhytten. Normalt placerasmanöverdonet
på A-stolpen på förarsidan. Det är emellertid ocksåmöjligt att fästamanöverdonet på
förarstolenshögra armstöd. Detta är en idealisk placering för användningmed snöplog.

Manöverpanel
Vidstående bild visar en översikt över manöver-
panelen.

Fältenmarkerademed vita rektanglar är pro-
grammerbara. Användaren kan välja vilka funk-
tioner de ska ha. Funktionerna aktiverasmed
motsvarande knappar: F1–F4 samt uppåt- och
nedåtpil. För mer information om inställning av
dessa funktioner, se "Funktionsknappar", på
sidan 14 nedan.

Funktionsikonerna (F1–F4 samt uppåt- och
nedåtpilknapparna) visasberoende på vilken
displaybildskonfiguration som valts. Det finns
fyra olika displaybilder. Använd vänster- eller
högerpil för att växlamellan dem. För mer
information, se "Displaybilder", på sidan 13 .

Alla övriga ikoner (ej användardefinierade) som visaspå displayen är indikeringselement som
visar bland annat lastväxlarens status, vilken displaybild som är aktiv och vilka funktioner (som
belysning) som är aktiva. I "Ikoner" nedan finnsen lista över ikoner och deras funktion.

Ikoner
I tabellen nedan förklarasde för användaren tillgängliga ikonerna och deras innebörd.
Observera att alla funktioner i tabellen inte är aktiverade i alla installationer. Funktioner mark-
erademed asterisk (*) är tillval.

Funktioner som kan väljas för de programstyrda knapparna (F1–F4) samt uppåt- och
nedåtknapparna visas vita. Alla andra knappar (orange och gröna) indikerar bara huruvida de
är aktiva eller inte.

Ikon Funktion Ikon Funktion

Nattläge Spridarläm – FORDON*

Tabell 1: Ikoner på displayen
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Lastljus – TÄND Automatläm – FORDON*

Backljus – TÄND Tippsläp – UPP*

Blinkljus – TÄND Tippsläp – NED*

Rött ljus – TÄND Dragbalk*

Säkerhetskroken är ÖPPEN* Hydraullås – LÅS

Hydraullås är ÖPPET Hydraullås – ÖPPNA

Hydraulpump (start/stopp) Automatläm – FORDON*

Luftdumper – SLÄP* Kontinuerlig hydraulmatning
(start/stopp)*

Axellyft – SLÄP* Axellyft – SLÄP*

Automatläm – SLÄP* --

Tabell 1: Ikoner på displayen (fortsättande)

* Tillval. Ej standardutrustning.

Displaybilder
Displayen kan visa fyra olika huvudsakliga displaybilder, med olika användardefinierade funk-
tioner. Displaybilderna beskrivs i tabellen nedan. Vilken displaybild som visas indikeras vid dis-
playensnedre högra hörnmed någon av ikonerna nedan (se "Manöverpanel", på sidan 12 ).

Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning

Displaybild 1 fordon Displaybild släp

Tabell 2: Displaybilder
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Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning

Displaybild 2 fordon Displaybild belysning

Tabell 2: Displaybilder (fortsättande)

Växlingmellan de olika displaybilderna görsmed vänster- eller högerpilknapparna nedanför dis-
playen.

Antalet displaybilder som kan väljasmed pilknapparna kan konfigurerasefter behov (1 till 4 st.). I
exemplet nedan är tre displaybilder valda. De är markerademed en grön rektangel under
respektive ikon. Vid bläddringmed vänster- eller högerpilen visasdessa tre aktiva displaybilder
alternerande på displayen.

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera vilka displaybilder som ska vara åtkomliga via
pilknapparna.

1. Håll knappenOKoch antingen vänster-
eller högerpilknappen intryckta samtidigt
under några sekunder.

Menydisplaybilden (se vidstående bild)
med de olika displaybildsalternativen
visas.

2. Markera önskade displaybilder imenyn och tryckpåOK för att aktivera eller avaktivera
dem. Aktiverade displaybilder visasmed grön rektangel under displaybildsikonen.

3. Håll knappenOK intryckt under några sekunder för att spara de nya inställningarna.

Funktionsknappar
Var och en avde fyra displaybilderna kan konfigurerasmed sexanvändardefinierade funk-
tioner. Ikonerna för de valda funktionerna visas i displaybildensnedre del (markerademed vit
ram, se "Manöverpanel", på sidan 12 ). Funktionerna aktiverasmedmotsvarande knapp under
displayen: F1–F4 samt uppåt- och nedåtpil.

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera vilka funktioner som ska kopplas till de olika funk-
tionsknapparna.

1. Håll knappenOK intryckt och tryck samtidigt på den funktionsknapp som ska pro-
grammeras.

2. Ikonen för den funktionenmarkerasmed en grön ram, se nedan.

3. Välj önskad funktionmed pilknapparna uppåt och nedåt.

4. TryckpåOK.

14
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Bakgrundsbelysning
Displayensbakgrundsbelysning kan ställas in efter behov. Användaren kan snabbt och enkelt
justera bakgrundsbelysningen för att göra displayen tydligt avläsbar också i starkt solsken.

Tryck kort på OK-knappen upprepade gånger för att växlamellan 100 %, 20 %och 0 %bak-
grundsbelysning.

När hydraulpumpen är avstängd, släcksdisplayen automatiskt. Displayen förblir dock tänd om
det finnsaktiva varningar att visa, se avsnittet "Varningar" nedan.

Varningar
Eventuella varningar visaspå displayen när hydraulpumpen inte är igång. Varningarna visas
som ikoner med innebörd enligt tabellen nedan.

Ikon Innebörd

Hydraullåset är öppet.

Säkerhetskroken är öppen.

Tabell 3: Varningsikoner på displayen

Manöverspaksfunktioner
I tabellen nedan visasmanöverspakensolika funktioner.

Tipp UPP Snabbkörning
Kälke UPP

Kälke
NER

Dra bakåt Tryckpå nedre knappen
och vredmanöverdonet

medurs

Vrid manöverdonet moturs

Tabell 4: CBW-manöverspakens funktioner

15
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Tipp NED Snabbkörning
Kälke NER

Kälke
UPP

Tryck framåt Tryckpå nedre knappen
och vredmanöverdonet

moturs

Vrid manöverdonet medurs

Vikbar krokpelare
UPP

Vikbar krokpelare
NED

--

Tryckmanöverdonet åt
höger

Tryckmanöverdonet åt vän-
ster

Tabell 4: CBW-manöverspakens funktioner (fortsättande)

Kontinuerlig hydraulmatning
CBW-manöverdonet kan användas för att ställa in och justera konstant hydraulmatning till
tippsläp. Detta är inte standard, utanmåste beställas som tillval.

Kontinuerlig hydraulmatning är inte det samma som tippning eller sänkning av släp. När släpet
bara sänkseller tippas, sker hydraulmatning endast när funktionen är aktiverad. Vid kontinuerlig
hydraulmatning föreligger hydraulmatning till tippsläpet hela tiden och kan ökaseller minskas
efter behov. Observera att inte alla fordon har utrustning för att öka eller minska hydraul-
vätskeflödet.

Hydraulmatningen till tippsläp sker vanligen via lastväxlarensanslutning baktill på fordonet.

CBW-manöverdonet används för att styra hydraulvätskeflödet till tippsläpet. Initialt är flödet satt
till 0 l/min. Operatörenmåste ställa in erforderligt flödemed ikonerna för tippsläpet. Se Tabell 5
on page 17.

När ett värde för hydraulmatning ställts in med tippsläpsikonerna, lagrasdet. Värdet förblir lag-
rat även om enheten stängsaveller strömförsörjningen bryts. Värdet kan ändrasnär som helst.

16
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När värdet för hydraulmatning ställts in, kan kontinuerlig hydraulmatning aktiverasmedmots-
varande ikon (se nedan). Hydraulmatning sker med det lagrade flödet.

Det finns ingen hydraulflödesgivare i framledningen till tippsläpet. Ommätning avhydraulflödet
önskas, måste en extern flödesgivaremonteras.

Använd funktionerna nedan för att styra hydraulflödet till tippsläpet.

Ikon Funktion

Aktivera kontinuerlig hydraulmatning. Kraftuttaget måste vara aktiverat.

Ökning av kontinuerlig hydraulmatning

Minskning av kontinuerlig hydraulmatning

Avaktivering av kontinuerlig hydraulmatning

Tabell 5: Hydraulmatning till tippsläp

Nödstopp
CBW-manöverdonet har en nödstoppknapp, som används vid nödsituation, till exempel vid
hydraulvätskeläckage eller risk för personskada (se "CBWcontroller", på sidan 11 ). När nöd-
stoppknappen trycks in stoppasomedelbart alla lastväxlarens funktioner. För att återställa nöd-
stoppet måste nödstoppknappen drasut. Starta sedan hydraulpumpen igen.

17
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Drift – pneumatiska manöversystem

Lastväxlaren kanmanövrerasmed ett
manöverdonmonterat i fordonets förarhytt,
eller med ett fjärrmanöverdon (radiostyrning).
Fjärrmanöverdon är tillval. För mer inform-
ation, se "Fjärrmanöverdon", på sidan 23 .

Manövrering avHookmastern sker med ett
reglage som sitter på vänster sida av
förarstolen. Nedan följer en beskrivning avde
olika funktionerna.

Hyttmonterat manöverdon med sju knappar
Nedan beskrivs handhavande avmanöverdonmed sju knappar samtmanöverdonets funk-
tioner. Observera att två av knapparna sitter påmanöverdonets undersida.

Tipp upp Tipp NED Kälken bakåt

Dramanöverdonet uppåt Tryckmanöverdonet nedåt Tryckpå den inre gröna
knappen

Kälken framåt Krokpelaren framåt Krokpelaren bakåt

Tryckpå den inre gula knap-
pen

Tryckpå den yttre gula knap-
pen

Tryckpå den yttre gröna
knappen

Tabell 6: Pneumatiska system –manöverdonmed 7 knappar

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



Styr kälken med högfart Den röda knappen har
ingen funktion.

Använda de två knapparna
på undersidan av spaken1. --

Tabell 6: Pneumatiska system –manöverdonmed 7 knappar (fortsättande)

1. Snabbkörningsläget får endast användas medminimal last.

Lysdioddisplay och knappar
Hydraulpumpen och hydraullåset manövrerasmed knapparna på vidstående
bild (vänster respektive höger knapp). Detta är JOAB:s standardknappar. Knap-
parna i fordonet kan användas i stället för knapparna på bilden. Operatören bör
bekanta sig med de knappar som används för manövrering av lastväxlaren.

Knapparna sitter vanligen på fordonets instrumentpanel. Beroende på beställda tillval kan det
finna fler knappar för installerade alternativ.

Status för lastväxlaren visas i fordonet med JOAB:s lysdioddisplay. Lys-
dioddisplayenmonteras vanligen på fordonets instrumentpanel och består
av varningsindikeringslamporna nedan.

1. Hydraulpumpen är aktiv – RÖD.

2. Hydraullåset är öppet – RÖD.

3. Ingen funktion.

Vissa fordon har en indikeringslampa för hydraulpump, vilken tändsnär
hydraulpumpen är aktiverad. Sådan utrustning kommer inte från JOAB. Läshandboken för for-
donet och bekanta digmed relevant utrustning för manövrering.
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Varningslampor för släp
För fordonmed extrautrustning, som kopplingsanordning för släp, monteras ytter-
ligare en display (se bild). Den röda indikeringslampan angesatt kop-
plingsanordningen är ÖPPEN. Den gröna indikeringslampan angesatt
kopplingsanordningen är STÄNGD.

Vissa tillverkare, som Scania, har en återställningsknapp för kop-
plingsanordningens servo. Denna knappmåste tryckas in för att varnin-
gen för kopplingsanordningen ska avaktiverasefter koppling. Om inte
återställning görs, förblir varningen aktiv på lysdioddisplayen och/eller

förardisplayen.

Nödstopp
Alla fordonmedmonterad lastväxlare har en nödstoppknapp, som används vid nödsituation, till
exempel vid hydraulvätskeläckage eller risk för personskada, tryck på nödstoppknappen på.

När nödstoppknappen trycks in stoppasomedelbart alla
lastväxlarens funktioner. Knappen sitter vanligen i hytten,
under ratten.

För att återställa nödstoppet, dra ut knappen, återställ alla
funktioner till neutralläge, stäng avoch starta om fordonets
motor.
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Fjärrmanöverdon

Fjärrmanöverdon finns som tillval för samtliga lastväxlare. Fjärrmanöverdon används för
fjärrstyrning av lastväxlare. Operatören behöver inte befinna sig i fordonet för att manövrera
lastväxlaren.

Med fjärrmanöverdon kan operatören alltid ha god överblick över lyftoperationerna. Detta kan
vara fördelaktigt imånga avseenden.

När fjärrmanöverdonet är aktiverat kan inte det hyttmonterademanöverdonet användas.

Det finns två typer av fjärrmanöverdon. Den ena används för elmanövrerade lastväxlarsystem
(se "Drift – elmanöversystem", på sidan 23 ). Den andra används för pneumatiskt manövrerade
lastväxlarsystem (se "Drift – pneumatiskamanöversystem", på sidan 27 ).

Före drift
Operatörer måste erhålla utbildning före användning av fjärrmanöverdon. Felaktigt
handhavande av fjärrmanöverdonmedför risk för dödsfall, allvarlig personskada
och/eller egendomsskada.

Operatörenmåste alltid vara uppmärksam på och ha överblick över utrustningen och omgivnin-
gen.

Operatörenmåste vara fokuserad på hanteringen avmanöverdonet och lyftutrustningen.
Använd inte fjärrmanöverdonet samtidigt som du utför andra uppgifter.

Av säkerhetsskäl, se till att det finnsminst fyrameter fritt utrymme runt lyftutrustningen. Annars
finns risk för allvarlig personskada.

Lämna inte fjärrmanöverdonet utan uppsikt. Kontrollera alltid att manöverdonet är avaktiverat
när det inte används.

Drift – elmanöversystem
Nedan följer en översikt över fjärrmanöverdon för elmanövrerade lastväxlarsys-
tem. För information rörande fjärrmanöverdon för pneumatiskt manövrerade sys-
tem, se "Drift – pneumatiskamanöversystem", på sidan 27 .

Lastväxlarenmanövrerasmed huvudknapparna 1–12 (se vidstående bild).

Information ommanövreringen visaspå displayen upptill påmanöverdonet.
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Knapparna 1–8 har proportionell funktion. Hårdare tryckpå knapparna ger snabbare rörelse
för den utförda funktionen. Alternativt kan knapparna ställas in för att ha TILL/FRÅN-funktion.

Knapp 9–12 har TILL/FRÅN-funktion och används för enkla funktioner, sommanövrering av
spridarläm.

Knapparna 1–12 är multifunktionella. Det innebär att de kan tilldelas fler än en funktion. Se
"Funktionsläge" nedan.

Display
Information om valt funktionsläge och aktiv funktion visaspå displayen upptill påmanöverdonet.
I exemplet i bilden visar lastbilssymbolen att funktionsläge 1 är valt och att den aktuella funktion
sommanövrerasär hydraullåset.

Indikeringslampor
Varje knapp har en indikeringslampa bredvid sig. I exemplet i bilden lyser indikeringslampan till
höger om knapp 2 grön. Indikeringslamporna visar information om aktuell status för den aktiva
manövern. I tabellen nedan förklarasde olika indikeringslampornas innebörd.

Indikeringslampa för knapp Innebörd grön indikeringslampa

2 Tipp NED slutförd. Låseller lås upp hydraullåset.

4 Släden är längst bakpå Hokkmastern.

8 Hydraullås är ÖPPET. Det går inte att tippa UPP flaket.

12 Funktionsläge 2 valt.

11 och 12 Funktionsläge 3 valt.

Tabell 7: Indikeringslampor och deras innebörd

Nödstopp
Den stora, röda nödstoppknappen nedtill påmanöverdonet används för att stoppa lastväxlaren
i en nödsituation. Tryckpå knappen för att nödstoppa. Knappenmåste drasut för att manöver-
donet ska kunna aktiveras.

Funktionsläge
Knapparna 1–12 är multifunktionella. De kan tilldelas tre funktioner. Funktionerna är beroende
avdet funktionsläge som är valt för manöverdonet (1, 2 eller 3).

För att välja önskat funktionsläge, tryck på knapp 12 när manöverdonet startats. Som standard
är funktionsläge 1 aktiverat vid start. Indikeringslamporna vid knapp 11 och 12 anger vilket funk-
tionsläge som är aktivt (se Tabell 7 on page 24). När funktionsläge 1 är aktivt lyser ingen indiker-
ingslampa vid knapp 11 och 12.
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Nedan följer en översikt över knapparna och deras funktioner i de olika funktionslägena.

Knapp Funktionsläge 1 Funktionsläge 2 Funktionsläge 3*

1 Tipp – UPP Släp tipp – UPP ..

2 Tipp – NED Släp tipp – NED ..

3 Kälke – UT Extra 1* ..

4 Kälke – IN Extra 2* ..

5 Vikbar krokpelare –
UPP Extra 3 ..

6 Vikbar krokpelare –
NED Extra 4* ..

7 Hydraullås – LÅS Spridarläm – släp* ..

8 Hydraullås – ÖPPNA Extra 6* ..

9 Spridarläm Starta motor* Extra 7*

10 Automatläm Stoppamotor* Extra 8*

11 Säkerhetskrok -- --

12 Växla funktionsläge Växla funktionsläge Växla funktionsläge

Tabell 8: Fjärrmanöverdonsfunktioner för elmanövrerade system

* Tillval. Ej standardutrustning.

Starta fjärrmanöverdonet
Följ anvisningarna nedan för att starta fjärrmanöverdonet.

1. Se till att stoppknappen är utdragen.

2. Håll knapparna 11 och 12 intryckta samtidigt tills en ljudsignal hörs.

3. Kontrollera att displayen aktiveras.
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Kontroll av axelbelastning
Fjärrmanöverdonet kan användas för att få ett ungefärligt för axelbelastning.
Observera att värdet inte är exakt utan endast kan tas som indikering avdet
verkliga värdet.

JOABAB frånsäger sig allt ansvar för överbelastning av fordon, även om fjär-
rmanöverdonet visar värde som är lägre än högsta tillåtna belastning för for-
donet.

Det värde som visaspå fjärrmanöverdonet avviker vanligen intemer än ± 150 kg.

För att aktivera axelbelastningsläge, tryck upprepade gånger på knapp 12 tills en
vågsymbol visas. Tryckpå den sifferknapp (2, 4, 6 eller 8) sommotsvarar den
eller de axlar mätning ska utföras för.

Det finns två indikeringslampor ovanför varje knapp (2, 4, 6 och 8). De visar vilka
axlar som är valda samt status för axlarna. Den högra indikeringslampan lyser röd för valda
axlar (se bild). Den vänstra indikeringslampan blinkar röd när axelbelastningen är 0–500 kg
lägre änmax. tillåten belastning. Den vänstra indikeringslampan lyser med fast sken ommots-
varande axel är överbelastad.

Indikeringslampan ovanför knapp 9 anger att det är nettovikt som visaspå displayen. När
nettovikt visas lyser indikeringslampan röd. Tryckpå knapp 9 för att växlamellan nettovikt och
bruttovikt.

Laddning
Laddaren för fjärrmanöverdonet vanligenmonteras i hytten, nära A-
stolpen på förarsidan. Den kan ocksåmonteras i verktygslådan på
förarsidan, bakom dörren.

Placera alltid fjärrmanöverdonet på laddaren, när det inte används.
Därmed säkerställs att det alltid är fulladdat och driftklart.

För att avlägsna fjärrmanöverdonet från laddaren, dra först ut neder-
delen en liten bit, cirka 10mm, och tryck sedanmanöverdonet uppåt,
som bilden visar.

Dra inte i nederkanten för att lossamanöverdonet. Det orsakar
skada.
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Drift – pneumatiska manöversystem
Nedan följer en översikt över fjärrmanöverdon för pneumatiskt
manövrerade lastväxlarsystem.

Lastväxlarenmanövrerasmed huvudknapparna 0–9 (se vidstående
bild).

Indikeringslampor
Upptill påmanöverdonet finns tre indikeringslampor: Två gula (1 och 2)
en grön (3). Indikeringslamporna 1 och 2 anger valt funktionsläge (se
"Funktionsläge" nedan).

Indikeringslampa 3 lyser grön när manöverdonet är aktivt och röd när batteriet är urladdat.

Nödstopp
Den stora, röda nödstoppknappen nedtill påmanöverdonet används för att stoppa lastväxlaren
i en nödsituation. Tryckpå knappen för att nödstoppa. Knappenmåste drasut för att manöver-
donet ska kunna aktiveras.

Funktionsläge
Indikeringslamporna 1 och 2 (gula) anger valt funktionsläge för manöverdonet (1 eller 2).

Knapparna 5–9 är märktamed siffrorna 1 och 2 och har två funktioner vardera. Funktionerna
är beroende avdet funktionsläge som är valt för manöverdonet (1 eller 2).

För att välja önskat funktionsläge, tryck på knapp 0 när manöverdonet startats, tills indiker-
ingslampan för det önskade läget (1 eller 2) tänds.

Nedan följer en översikt över fjärrmanöverdonets knappar och deras funktioner i de olika funk-
tionslägena.

Knapp Funktionsläge 1 Funktionsläge 2

1 Tipp UPP Tipp UPP

2 Tipp NED Tipp NED

3 Kälke bakåt Kälke bakåt

4 Kälke framåt Kälke framåt

5 Krokpelare – UPP Släp tipp – UPP

Tabell 9: Fjärrmanöverdonsfunktioner för pneumatiskt manövrerade system
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Knapp Funktionsläge 1 Funktionsläge 2

6 Krokpelare – NED Släp tipp – NED

7 Hydraullås – ÖPPNA Spridarläm bil –UPP*

8 Hydraullås – LÅS Spridarläm bil – NER*

9 Säkerhetsspårren Automatläm bil

0 Val av funktionsläge Val av funktionsläge

Tabell 9: Fjärrmanöverdonsfunktioner för pneumatiskt manövrerade system (fortsättande)

* Tillval. Ej standardutrustning.

Starta fjärrmanöverdonet
Följ anvisningarna nedan för att starta fjärrmanöverdonet.

1. Se till att stoppknappen är utdragen.

2. Håll knapparna 9 och 0 intryckta iminst en sekund och släpp dem.

3. Kontrollera att indikeringslampa 3 lyser grön. När den lyser är manöverdonet aktiverat.
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Lastfördelning på flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. All personal som skamanövrera
lastväxlarenmåste läsa och beakta alla varningar i denna handbokoch på själva
lastväxlaren.

Kontrollera nedanstående före lyft av flakmed
last.

l Att lasten inte överstiger lastväxlarens lyftka-
pacitet.

l Att lasten är jämnt fördelad.

l Att lyft utförs på plant underlag.

l Att flakets stödrullar roterar.

Vid avställning av flak som har fylld last gäller
det att flaket har passerat mittpunkten. Annars
är risken stor att du överbelastar tippramen.

Lastkapaciteten påverkasnegativt om lasten
är ojämnt fördelad. Om lasten exempelvis är
placerad långt fram på fordonet, kan lyftka-
paciteten förmåganminskamed 40%.

En annan viktig faktor är flakets längd. Flakets
längd samt lasten på flaket påverkar lastväxlar-
ens lyftkapacitet.
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Kort överhäng orsakar onormal belastning.
Flak som är anpassat för chassit fördelar
lasten korrekt.

Om lasten helt eller delvis består av lösa
föremål eller löst material, måste flaket vara
täckt. Lösa föremål eller löst material kan blåsa
avom inte flaket är täckt.
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Lastning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Läs informationen under "Lastfördelning på flak", på sidan 29 före lastning av flak.

Följ anvisningarna nedan för att lasta flak.

1. Kontrollera visuellt att lasten är jämnt för-
delad på flaket.

2. Kontrollera att inga personer vistas inom
lastväxlarensarbetsområde.

3. Starta hydraulpumpen.
l CBWcontroller – pumpikonen visaspå skärmen. See "Manöverpanel", på sidan 12 .
l Lysdioddisplay– pumpindikeringslampan lyser. See "Lysdioddisplayoch knappar", på

sidan 20 .

4. Öppna hydraullåset.
l CBWcontroller – ikonen för öppet

hydraullås visaspå skärmen. See
"Manöverpanel", på sidan 12 .

l Lysdioddisplay– indikeringslampan för
hydraullås lyser röd. See "Lys-
dioddisplayoch knappar", på sidan 20 .

5. Höj tippramen ock kör bak kälken.

6. Öppna säkerhetsspärren.
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7. Vik ned krokpelarenmot lyftbygeln på
flaket.

8. Backa fordonet mot flaket så att krokpelaren rör sig mot mitten av flakets lyftbygel. Backa all-
tid rakt mot det flak som ska lastas. Om inte fordonet backas rakt mot flaket är risken stor att
manmissar rullarna under pådragningen av flaket.

9. Manövrera krokpelaren till rätt läge, så att
krokpelaren går i ingrepp i flakets lyftbygel.

10. Lås säkerhetsspärren.

11. Kör fram kälken och sänk tipprammen när
flaket har passerat mittpunkten.

Det är absolut förbjudet att
häva eller pressa upp flaket, i
synnerhet vid tung last. Ta inte
hjälp avunderlaget för att tvinga
upp flaket på fordonet.

Snabbkörningsläget får endast
användasmedminimal last.
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12. Kontrollera visuellt att flaket lastats korrekt.

13. Låshydraullåset.

14. Kontrollera att hydraullåset har låst flaket
korrekt på lastväxlaren och att varn-
ingslampan/ikonen i hytten för hydraullå-
set inte längre är tänd.

15. Stäng avhydraulpumpen.
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Tippning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Följ anvisningarna nedan för att lasta flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom lastväxlarensarbetsområde.

2. Kontrollera att fordonet står på horisontellt och stabilt underlag.

I annat fall kan fordonet bli snedbelastat och välta. Vältningsrisk föreligger om fordonet lutar
två grader eller mer.

3. Om fordonet har lyftbara axlar, ska dessa
vara sänkta vid tippning.

4. Starta hydraulpumpen.
l CBWcontroller – pumpikonen visaspå

skärmen. See "Manöverpanel", på
sidan 12 .

l Lysdioddisplay– pumpindikeringslampan lyser. See "Lysdioddisplayoch knappar", på
sidan 20 .

5. Kontrollera att flaket är låst med hydraullå-
set. Hydraullåset måste vara låst.

Kontrollera att varningsindikering för öppet
hydraullås i hytten inte är aktiverad.
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6. Använd det hyttmonterademanöverdonet
i hytten och tippa lasten.

7. Efter tippning, sänk flaket till indraget läge.

Kör inte fordonet med flaket höjt, det
orsakar onödigt slitage. Detta gäller även
korta sträckor.

8. Stäng avhydraulpumpen.
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Manövrering vid rangering av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Följ anvisningarna nedan för att lasta flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom lastväxlarensarbetsområde.

2. Om fordonet har lyftbara axlar, ska dessa
vara sänkta.

3. Starta hydraulpumpen.
l CBWcontroller – pumpikonen visaspå

skärmen. See "Manöverpanel", på
sidan 12 .

l Lysdioddisplay– pumpindikeringslampan lyser. See "Lysdioddisplayoch knappar", på
sidan 20 .

4. Öppna hydraullåset.
l CBWcontroller – ikonen för öppet

hydraullås visaspå skärmen. See
"Manöverpanel", på sidan 12 .

l Lysdioddisplay– indikeringslampan för
hydraullås lyser röd. See "Lys-
dioddisplayoch knappar", på sidan 20 .

5. Backa fordonet så rakt och så nära släpet sommöjligt. Se upp så inte släpets dragstång ska-
das.
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6. Kör krokpelaren bakåt men inte längre än
att lastens tyngdpunkt ligger framför rul-
len.

Snabbkörningsläget får endast
användasmedminimal last.

7. För över flaket till släpvagnenmed hjälp av kälke och krokpelare.

8. Under sista delen av förflyttningen används tippramen för att nå tillräckligt långt in på
släpvagnen.
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Avlastning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Läs informationen under "Lastfördelning på flak", på sidan 29 före avlastning av flak.

Följ anvisningarna nedan för att lasta av flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom lastväxlarensarbetsområde.

2. Starta hydraulpumpen.
l CBWcontroller – pumpikonen visaspå skärmen. See "Manöverpanel", på sidan 12 .
l Lysdioddisplay– pumpindikeringslampan lyser. See "Lysdioddisplayoch knappar", på

sidan 20 .

3. Öppna hydraullåset.
l CBWcontroller – ikonen för öppet

hydraullås visaspå skärmen. See
"Manöverpanel", på sidan 12 .

l Lysdioddisplay– indikeringslampan för
hydraullås lyser röd. See "Lys-
dioddisplayoch knappar", på sidan 20 .

4. Höj tippraman och kör bak källken.

Snabbkörningsläget får endast
användasmedminimal last.
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5. Använd kroken och sänk lasten påmarken.

6. Öppna säkerhetsspärren och drar tillbaka
hookmastern.

7. Stäng avhydraulpumpen.
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Service och underhåll

För att undvika onödigt slitage är det viktigt med kontinuerligt underhåll av lastväxlaren. Nedan
ges information rörande dagligt underhåll and service.

Dagligt underhåll
Den dagliga skötseln, som endast tar någraminuter, kan förlänga livslängden på lastväxlaren.
Utför kontrollerna nedan varje dag för att hålla lastväxlaren i gott skick.

1. Kontrollera oljenivån.

2. Kontrollera att slangar och rör är fria från
skador och/eller läckage.

3. Tillse att inga föremål har ramlat ner mel-
lan Hookmasternsolika delar.

4. Kontrollera att Hookmastern inte har
några deformationer eller sprickbildningar.

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



5. Kontrollera att belysning och övrig elut-
rustning fungerar.

6. Kontrollera hydraulpumpen. Om skador upptäcks, kon-
takta omgående din JOAB-verkstad.

Rengöring av lastväxlare
Nylackerade ytor ska rengörasendast med
svamp ochmilt rengöringsmedel. Använd inte
högtryckstvätt. Högtryckstvätt får användas tidi-
gast tre veckor efter ytbehandling.

Rengöringsmedel innehåller syra. Använd
endast rengöringsmedelmed pH högst 9.
Rengöringsvätskans temperatur får vara högst
50 °C högre än omgivningstemperaturen. Skölj
alla ytor noga efter tvätt.

Rengöringmed högtryckstvätt medför vissa
risker. Alla elektriska komponenter, även
kapslade, är känsliga för vatten under högt tryck.

Om högtryckstvätt används, hållmunstycket minst 45 cm från lackerade ytor. Använd endast
standardmunstycke, aldrig turbomunstycke.

Om du rengör kring smörjpunkter, komplettera alltid med nytt fett efter tvätten. För mer inform-
ation om lastväxlarens smörjpunkter, se nedan.

42

Service och underhåll | Rengöring av lastväxlare

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



Smörjpunkter
Bilden nedan visar lastväxlarens smörjpunkter.

1. Kälke
2. Tippcylinder, tippramsinfästning.
3. Hydraullås
4. Tippaxel
5. Rullar bak
6. Tippcylinder, hjälpramsinfästning.

7. Hjälpcylinder
8. Hjul kälke
9. Krokpelarled
10. Krokcylinder och kolvstång
11. Säkerhetsspärren
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Service av lastväxlare
Vid normal drift ska oljebyte utförasenligt
nedan.

l Mineral olja – vartannat år

l Miljövänlig olja – varje år

JOAB rekommenderar att oljebyte görs på
hösten. Hydraulolja klass32 – cst/40 rekom-
menderas sommineralolja.

Ommiljövänlig olja används, använd alltid olja
av samma typ och från samma tillverkare.

Oljefiltret ska bytasefter 50 drifttimmar och
därefter varje år.

Luftfiltret ska bytasminst vartannat år, oftare om så behövs.

Dekal för servicepåminnelse
En servicedekal från JOAB sitter på förardörrens insida för att ange
när service av lastväxlaren ska utföras. Bilden visar en servicedekal,
där siffrorna runt kantenmotsvarar månaderna januari till december.

Månad 1 (januari) saknaspå dekalen, vilket anger att nästa service
ska utföras i januarimånad. Utför service på lastväxlaren enligt
dekalen.

Servicepaket och garanti
Servicepaket kan beställas från JOABenligt informationen nedan. Ha informationen från
lastväxlarens tillverkarskylt till handsnär du kontaktar JOAB. Se "Tillverkarskylt ", på sidan 4 .

Avdelning Kontaktuppgifter

Serviceverkstad 031-7050 687

Reservdelar 031-7050 686

Teknisk support 031-7050 688

Garanti 031-7050 717

Påbyggare support 031-7050 705

Tabell 10: Servicepaket
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Besök vår webbplatswww.joab.se för att beställa reservdelar samt hitta din närmaste JOAB-
auktoriserade verkstad.

Arbete på lastväxlare
Innan arbete utförs på upplyft lastväxlaremåste eventuellt flak kopplasbort från
lastväxlaren. Tippstöttet ska placeras så att det stöder lastväxlaren. Annars finns risk
för dödsfall och/eller allvarlig personskada.

Lastväxlaren har ett tippstött, enligt bild och
beskrivning nedan.

Detta användsnär arbete utförs på
lastväxlaren. Det är en säkerhetsanordning
som stöder lastväxlaren när den är uppfälld
och hindrar att den faller ned om hydraultrycket
skulle falla.

Vidstående bild visar var tippstöttet (röda) för-
varas.

Tippstöttet förankras vid de två röda förankring-
stapparna, som bilden visar. Lokalisera
förankringstapparna och placera tippstöttorna
mellan dem innan arbete utförs på
lastväxlaren.
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Varningar

Operatören är ansvarig för att lära sig tillämpliga säkerhetsåtgärder. Underlåtenhet
att göra detta kan leda till allvarlig personskada, egendomsskada och/eller
miljöskada.

Det finnsett antal säkerhetsdekaler på lastväxlaren (se nedan). Läsoch följ varningarna på
dessa dekaler. Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och olyckor med
allvarlig personskada och/eller egendomsskada.

Kontrollera att dekalerna är i gott skick. Vid behov kan du beställa nya säkerhetsdekaler från
JOAB.

Säkerhetsavstånd
Se till att inga obehöriga vistas i närheten av lastväxlarens
arbetsområde. Riskområde är 8meter åt alla håll runt
lastväxlare och flak.

Arbete på lastväxlare
Arbeta aldrig under lastväxlaren utan att använda tippstöttor. Se
till att flaket är borttaget från lastväxlaren och att tippstöttorna är
monterade korrekt så att de stöder lastväxlaren innan du utför
något arbete.

Parkera lastväxlaren innan du kör fordonet.
Se till att lastväxlaren är parkerad innan du kör fordonet.
Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och
olyckor med allvarlig personskada och/eller egendomsskada.
Det finnsen allvarlig risk för att kroken kommer att komma i
kontakt med omgivningen om den inte parkeras.

Halkrisk
Var uppmärksam på eventuell halkrisk vid arbetemed lastväxlaren – risk för
personskada.

Hängande last
Vistas inte under hängande last. Om hängande last faller finns risk för dödsfall
och/eller allvarlig personskada.
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Risk att fastna
Stor risk att fastna föreligger vid arbetemed lastväxlaren. Säkerställ alltid att
det inte finns risk att någon fastnar eller skadas innan lastväxlarenmanövreras.

48

Varningar |

Hookmaster manual: 13293 Edition 6 | 2021-02-22



49

Teknisk data

Nedan följer tekniska data för lastväxlare.

Specifikation Värde

Oljetryck 250 bar

Rekommenderat oljeflöde 100 l/min

Max lastkapacitet från 20 till 25 ton*

Max tippvinkel från 55º till 93º*

Påbyggnadshöjd från 178mm *

Vikt i kg* beroende på utförande.

Avståndet (C-C) mellan krokoch bakrulle* beroende på utförande.

Totallängd på lastväxlaren* beroende på utförande.

Tabell 11: Tekniska data
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Felsökning av lastväxlare

Här följer en enkel felsökningsguide, för att identifiera de vanligaste felen som kan förekomma
för lastväxlare.

Problem Orsak Åtgärd

l Oljud från pump. 1. Pumpen suger luft.

2. Olämplig oljemängd.

3. Pumpen är trasig.

1. Kontrollera anslutningar.

2. Justeramängden olja.

3. Byt pump.

l Ingenting fungerar. 1. Nödstopp har aktiverats.

2. Säkring/relä har löst ut.

1. Stäng avmotorn, dra ut nöd-
stoppknappen och utför
omstart.

2. Byt säkring/relä.

l Missljud från cylindrar.

l Ryckiga
hydraulrörelser.

l Olja sprutar ur tanken.

1. Kolvstången är skadad.

2. Luft i hydraulsystemet.

3. Ventil- eller kolvfel i
pump.

4. För hög eller för låg
oljenivå i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter är
igensatt.

1. Byt ut kolvstången.

2. Kontrollera att sugledningen
är tät.

3. Serva eller byt pumpen.

4. Justera oljenivån.

5. Serva eller byt pumpen.

6. Byt filtret.

l Försämrad lyft-
förmåga.

1. Pumpen får för lite olja.

2. För lågt oljetryck.

3. Läckage vid cyl-
inderpackningar.

1. Kontrollera oljenivån.

2. Kontakta JOAB.

3. Byt cylinderpackningarna.

l Manöverreglage eller
spakar kärvar.

1. Kedjelås/spak kärvar.

2. Fjädersats för luftcyl-
inder trasig.

3. Magnetventil kärvar.

1. Demontera, smörj och åter-
montera.

2. Byt fjädersatsen.

3. Rengör magnetventilen. Byt
den, om så behövs.

Tabell 12: Felsökning av lastväxlare
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Kontaktinformation

Information Kontaktuppgifter

Adress JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sweden

Tel.: 031-705 06 00

Fax: 031-705 06 09

E-post: info@joab.se

Webbplats: www.joab.se

Tabell 13: Kontaktuppgifter

Service -och garantiärenden
För information rörande service -och garantiärenden. se "Servicepaket och garanti", på sidan
44 .
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